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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO SOLENE EXTRAORDINÁRIA EVOCATIVA DOS 40 ANOS DO 
PODER LOCAL DEMOCRÁTICO, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 
2016. 
 
 
Nº.9/2016 
 
 
Aos doze dias do mês de Dezembro de dois e dezasseis, na vila de Castro Verde, no Fórum 
Municipal, compareceram: Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, Presidente da Assembleia 
Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e João Miguel Benedito 
Branco, 1ª e 2º. Secretários da respetiva Mesa, Filipe Manuel Patrício Mestre, Vasco Correia 
Ferreira, Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, Carlos Alberto Soares Ramos, João Pedro Dias 
Aurélio, Maria João Lima Teixeira da Silva, Carla Maria Costa Guerreiro Gonçalves, Ana Sofia 
Guerreiro Coelho, Rui Luís Silva de Matos, Jorge Manuel Custódio Monteiro, Guilherme do 
Soveral Rodrigues de Sá Góis, José de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de Castro Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo, Alexandra 
Isabel Bravo Nunes Batista Tomé e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de 
Freguesia de Entradas, de São Marcos das Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na 
qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de reunir em sessão extraordinária. 
 
Faltou a esta sessão a Srª. Vogal Vanda Isabel Camacho Guerreiro. 
 
Esteve igualmente presente todo o executivo municipal, à exceção do Sr. Vereador Carlos 
Alberto Camacho Pereira 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando-se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia, agradecendo a 
presença de todos, declarou aberta a sessão, procedendo à leitura do edital que a tornou 
pública, com o único ponto da ordem de trabalhos: 
 

• Evocação dos 40 anos do Poder Local Democrático. 
 
Em seguida fez a Srª. Presidente da Assembleia, a seguinte intervenção: 
- Faz hoje precisamente 40 anos que se realizaram as primeiras eleições autárquicas em 
Portugal após a conquista das liberdades democráticas com a revolução de Abril.  
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- Aliás, o poder local democrático foi uma das principais conquistas de Abril que, ao longo destes 
40 anos tem sido responsável pela significativa melhoria das condições de vida dos portugueses, 
numa 1ª fase com maior relevância na superação das enormes carências ao nível das 
infraestruturas e saneamentos e, mais tarde, com maior incidência na satisfação das 
necessidades de âmbito económico e socio cultural. 
- Com efeito, a 12 de dezembro de 1976, milhares de pessoas em todo o país participaram como 
candidatas nas primeiras eleições para as autarquias locais, num grande envolvimento político e 
com enorme empenhamento na vida coletiva. 
- Assinalamos, por isso, nesta sessão evocativa, uma data histórica, uma data fundamental no 
processo de construção do país democrático.  
- Nessas eleições foram eleitos 304 presidentes de câmaras municipais, 5135 deputados 
municipais e cerca de 26.000 deputados para as assembleias de freguesia. Pela 1ª vez, depois 
de largos anos de repressão, em matéria autárquica, o povo decidia livremente sobre os seus 
destinos. 
- Em Castro Verde, os munícipes deram a vitória à FEPU, tendo sido eleito Presidente da 
Câmara Municipal Fernando Sousa Caeiros, que liderou o executivo camarário desde aquela 
data, até julho de 2008. 
- Foram ainda eleitos como vereadores: - Manuel da Assunção Mestre; - Manuel Guerreiro 
Marques; - José António Isidro e – Alexandre João Simões. 
- É também nestas primeiras eleições autárquicas que o povo elege os deputados à assembleia 
municipal. Passa, então, a existir um órgão parlamentar autárquico, com poderes para deliberar 
e fiscalizar os assuntos municipais. Esta 1ª assembleia era composta por 17 membros, tendo 
sido eleito presidente da assembleia Raul Gomes da Encarnação Neves. 
- Foram estes homens e mulheres então eleitos, os grandes impulsionadores e precursores 
daquilo que é hoje o Poder Local Democrático. 
- Prestemos-lhe, por isso, aqui, uma justa homenagem. 
- Apesar do severo ataque de que as autarquias têm sido alvo, nomeadamente com a liquidação 
de freguesias, os eleitos locais, ao longo de todos estes anos de democracia, fizeram a diferença 
na vida das populações, dada a grande proximidade e conhecimento, que levam a uma maior 
capacidade para resolver os seus problemas mais imediatos, tornando os governos locais mais 
eficazes do que os restantes níveis da administração. 
- Queremos, por isso, prestar também aqui homenagem a todos esses homens e mulheres, 
autarcas de todo o país, e do nosso concelho em particular que, ao longo destes anos de poder 
local democrático, de forma digna, com grande empenho e dedicação, muitas vezes com 
prejuízo das suas vidas pessoais, serviram e servem as populações (e não se servem delas), 
contribuindo, e muito, para a melhoria das suas condições de vida. 
- É nesse contexto que não posso deixar de fazer referência especial a Fernando Caeiros que, 
dessa forma digna, competente e empenhada, esteve à frente dos destinos do nosso concelho 
desde as 1ªs eleições autárquicas e por mais de 30 anos. 
- Mas o tempo não é apenas de evocação e homenagem, é também de luta: 
     - Luta pela reposição urgente das freguesias liquidadas pelo anterior governo, para que 
possam continuar o seu desígnio de serviço público; 
      - Luta pela implementação da regionalização, prevista na CRP desde 2 de abril de 1976 
(decorridos, portanto, também 40 anos), mas sucessivamente adiada por diferentes governos. 
Assinalar os 40 anos do Poder Local Democrático é não deixar que se apague um passado de 
muito trabalho feito, é refletir sobre o presente e lutar pelos caminhos de futuro. 
Em seguida convidou a Srª. Presidente os presentes a ver um pequeno filme alusivo aos 40 
anos do Poder Local Democrático, produzido pela Associação Nacional de Municípios. 
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Projetado o filme, a Srª. Presidente, dando continuidade à cerimónia, informou que ia dar a 
palavra aos representantes das três forças políticas com assento nesta Assembleia Municipal, 
por ordem decrescente, e por último ao Sr. Presidente da Câmara. 
Assim, deu a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Guilherme do Soveral Rodrigues de Sá 
Góis, representante da coligação PSD/CDS, tendo o mesmo efetuado a seguinte intervenção: 
 
“12 de Dezembro 2016 
Boa Noite: 
 
Celebramos no presente ano 40 anos de poder local. A minha geração não teve a experiência de 
conhecer outra realidade que não esta, no entanto sempre ouvi histórias de como os tempos 
eram diferentes, pois o meu avô, sempre ativo na política, fez questão de partilhar essas 
memórias comigo. 
 
Cabe-me hoje falar do presente e do futuro. 
O poder local é fundamental para o crescimento do país, da sua coesão social e territorial e para 
a qualificação da vida dos portugueses. É ao poder local democrático e à sua gestão que se 
deve o acesso a equipamentos sociais, culturais e desportivos modernos, a renovação urbana, a 
criação de redes de proteção social aos mais desfavorecidos, a identificação e proximidade entre 
cidadãos e políticos. 
 
A determinação para a construção de um país justo e equilibrado parte do combate dos 
desequilíbrios regionais através da promoção de políticas pró-ativas e de descriminação positiva 
gerando igualdade de oportunidade, sendo estas que deverão sempre partir do poder local. 
 
O país só será solidário, mobilizado para os valores nacionais, disposto à participação cívica e 
democrática se der prioridade à coesão nacional, coesão essa que deverá partir de quem está 
mais perto dos cidadãos, de quem exerce o poder local. 
 
O principal desafio dos autarcas deverá sempre ser a disponibilidade para servir os cidadãos e 
os interesses das suas autarquias. 
O poder local democrático afirmou-se ao longo destes 40 anos como uma das instituições mais 
nobres do poder político. Falar de poder local é sinónimo de maior eficácia e eficiência dos 
instrumentos de gestão pública, de maior adequação dos programas e planos às necessidades 
reais e concretas dos cidadãos. 
Os recursos financeiros, técnicos e administrativos da autarquia devem dar prioridade aos 
programas de coesão social, da qualidade de vida e Bem-estar dos cidadãos. 
 
Concluindo, a próxima geração de políticos autárquicos deve ajudar a dar respostas aos 
impactos sociais dos esforços dos últimos anos, assumir uma dimensão mais social e menos 
dirigida à infra-estruturação e mais dirigida às pessoas e à coesão económica e social.” 
 
Em seguida deu a palavra ao Sr. Deputado Filipe Manuel Patrício Mestre, em representação do 
Partido Socialista, que fez a seguinte intervenção: 
 
“Exmª. Senhora Presidente da Assembleia Municipal e respetiva Mesa 
Exmº. Senhor Presidente da Câmara e Vereadores 
Exs. Vogais da Assembleia Municipal 
Exs. Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia 
Minhas Senhoras e meus Senhores. 
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Comemoração dos 40 anos do Poder Local Democrático 12/12/2016 
Celebramos hoje os 40 anos sobre as primeiras eleições democráticas para as autarquias locais. 
Presto aqui a minha homenagem e admiração a todos os homens e mulheres, de todos os 
partidos e de grupos de cidadãos, que se sujeitaram ao voto popular e que serviram as suas 
comunidades, no poder ou na oposição, nas assembleias e juntas de freguesia ou nas 
assembleias e câmaras municipais. 
 
Lamento, no entanto que ainda hoje seja difícil mobilizar as populações para o voto, pois mesmo 
nas eleições mais participadas, que são sem dúvida as eleições autárquicas, a abstenção tenha 
atingido nas anteriores eleições um valor de aproximadamente 40%. 
 
Desistir do direito mais elementar de um estado democrático, ou seja do direito de voto, é pôr na 
mão de outros a decisão da escolha e alhear-se da tomada de decisão sobre o futuro. 
É preciso pois, mobilizar toda a gente e especialmente os eleitores mais jovens para que com a 
sua participação se ganhe o futuro e se legitime, com uma maior participação, o processo 
democrático, especialmente este, em que escolhemos o futuro da nossa comunidade. Ou seja, o 
futuro do nosso concelho. 
 
Para quem ainda viveu num estado autoritário e fascista, como são todos os que negam esse 
direito elementar que é a liberdade de expressão e de voto, é com certo desânimo que vejo que 
mesmo quando esse s direitos existem, as pessoas abdiquem da liberdade de escolha e de votar 
num projecto ou noutro alternativo, que é o cerne do poder democrático. 
 
As autarquias locais têm sido um exemplo de sucesso na nossa democracia, enquanto escola de 
participação democrática, enquanto promotora do acesso a infraestruturas básicas e bens 
essenciais, como agentes de ordenamento do território e motores de atracção de investimento e 
dinamizadores da economia local. 
 
São um modelo de boa gestão dos dinheiros públicos: embora gerindo apenas 14% das receitas 
públicas, asseguram 46% do investimento público, com um papel decisivo na execução dos 
fundos europeus.  
 
Cada euro investido pelas autarquias locais vale 3 euros gastos pela administração central. 
Há contudo ainda um elevado grau de centralismo, que nos afasta dos padrões das restantes 
democracias europeias e podemos e devemos fazer cumprir o artigo 6º, nº 1 da nossa 
constituição: O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime 
autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias 
locais e da descentralização democrática da Administração Pública. 
Assim a forma de celebrarmos estes 40 anos do poder local democrático é assumirmos a 
descentralização como o grande desafio da Reforma do Estado, dando mais poderes às 
autarquias e com a consequente participação nas receitas públicas que permitam a consecução 
deste objectivo. 
 
A transferência de competências e meios do Estado para órgãos mais próximos das pessoas 
reforçará não só a participação democrática e a transparência, como também o desenvolvimento 
económico e social, a unidade nacional e os laços de solidariedade entre os portugueses. Fica a 
ganhar o país e fica a ganhar a democracia.  
Uma palavra final para a correcção dos erros da extinção das freguesias, fruto de uma 
reorganização feita a regra e esquadro, feita pelo governo anterior, que não levou em linha de 
conta, nem factores históricos, nem a vontade das populações. Assim, o Grupo Parlamentar do 
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PS apresentou um projecto de resolução no sentido do reforço das competências das freguesias 
e da avaliação da reorganização territorial. 
 
Acreditamos, profundamente, no princípio da subsidiariedade, ou seja, na garantia de que as 
decisões são tomadas de forma tão aberta e tão próxima dos cidadãos quanto possível. Por isso, 
a solução tem de passar por definir, com participação, diálogo e objectividade, critérios 
objectivos que permitam às próprias autarquias aferir os resultados do processo de 
fusão/agregação de freguesias e corrigir os seus erros. 
 
Para nós, o PS – Castro Verde, estamos certos que será feita justiça à reversão da extinção da 
freguesia de Casével, que faz parte do nosso património histórico e teremos novamente a 
freguesia de Casével no nosso mapa concelhio. 
 
Viva o Poder Local Democrático 
Viva Castro Verde” 
 
A seguir deu a palavra à Srª. Deputada e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de 
Padrões, Ana Luísa Marques Fatana, em representação da Coligação Democrática Unitária, que 
efetuou a seguinte intervenção: 
 
“40 anos do Poder Local Democrático 
Cumprimos hoje, nesta sessão evocativa, os quarenta anos das primeiras eleições autárquicas 
do pós 25 de abril de 1974. Assinalamos desta forma uma data histórica da nossa jovem 
democracia, uma data fundamental no processo de construção do país novo que entrou pelas 
nossas casas depois de Abril. 
 
Estas eleições trouxeram descentralização administrativa e o poder de participação popular nas 
respetivas organizações autárquicas locais. Como consequência, foram um instrumento de 
melhoria nas condições de vida de muitos portugueses, especialmente no interior do país. 
 
Assinalar os 40 anos do Poder Local Democrático é não deixar que se apague um passado de 
muito trabalho feito, de equacionar o caminho tomado no presente e ter a ousadia de imaginar e 
inspirar os caminhos de futuro. 
 
É com uma alegria enorme que aqui estamos, nesta sessão evocativa, recordando a importância 
do papel das autarquias locais na construção do país melhor que somos, do país mais solidário 
que somos, do país mais social que somos, do país mais feliz que somos, do país mais 
integrador que somos, do país com esperança e com futuro que somos. 
Um papel que só pode ser desvalorizado por quem não tem memória, por quem não conheceu o 
país triste e cinzento que era Portugal antes do 25 de abril e, sobretudo, o país de interior 
empobrecido de onde só se saía para emigrar, para alimentar as fábricas da cintura industrial de 
Lisboa ou fazer em África uma guerra injusta e desnecessária. 
 
Celebrar esta data é também aferir o trabalho realizado no nosso Concelho, ao longo destes 40 
anos. 
 
Um trabalho de dedicação, competência e honestidade desenvolvido pela CDU (antes designada 
por FEPU e APU) que integra o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista Os Verdes, a 
Intervenção Democrática e muitos homens e mulheres independentes que abraçaram esta causa 
e aceitaram os desafios do futuro. 
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Trabalho esse refletido na constante melhoria da qualidade de vida dos habitantes do nosso 
concelho, desde a criação efetiva de uma rede básica de água e saneamento, eletrificação e 
arruamentos; num efetivo planeamento e ordenamento do território do concelho; numa aposta 
clara na educação e cultura, pilares essenciais de uma sociedade justa e igualitária; na aposta 
de construção de estruturas para desenvolver projetos ligados à cultura desportiva; no apoio do 
movimento associativo; sem nunca esquecer o incentivo à participação da população na tomada 
de decisões, incentivando assim a participação cívica numa sociedade democrática. 
 
É por isso, numa sociedade democrática onde a participação cívica é fundamental, que não 
podemos assistir passivamente, que não podemos concordar com a destruição da estrutura 
organizativa do Poder Local Democrático, afastando o poder de decisão e intervenção das 
populações, de que é exemplo a recente reforma administrativa do território, e que levou à 
extinção de muitas freguesias no país contra a vontade das próprias populações, e que no caso 
do nosso concelho se traduziu no fim das freguesias de Castro Verde e Casével. 
 
Hoje 40 anos depois, evocamos um Poder Local Democrático próximo das pessoas. 40 anos de 
um poder local democrático nascido da esperança e construído na perseverança. 40 anos de um 
poder local democrático onde a palavra Democracia não é uma mera formalidade, mas o 
resultado da participação dos cidadãos na sua legitimação através do voto. 
 
É pois com orgulho que aqui estamos a celebrar esta data muito importante na conquista de uma 
realidade emanada dos valores de Abril e a defender o que de muito bom foi construído, e 
pensar nos desafios futuros de uma sociedade sempre em mutação, salvaguardando os 
princípios da democracia e da liberdade.” 
 
E por último concedeu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, tendo o mesmo efetuado a 
seguinte intervenção: 
 
“Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde 
Ex. mos senhores e senhoras eleitos da Assembleia Municipal 
Ex. mos senhores Vereadores da Câmara Municipal de Castro Verde 
Ex. mos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho 
Ex. mos senhores e senhoras autarcas e ex-autarcas e demais convidados 
Minhas senhoras e meus senhores: boas noites a todos: 
 
Nesta sessão evocativa dos 40 anos do Poder Local Democrático, começo esta minha 
intervenção com um cumprimento muito particular a todos aqueles que entre 1976 e 2013 
participaram nas listas sufragadas em actos eleitorais autárquicos e, sobretudo, a todos aqueles 
que, eleitos para os vários órgãos, participaram activamente na vida política do nosso concelho, 
contribuindo dessa forma para a construção da sociedade livre e democrática em que vivemos. 

E estou a ver muitos nesta sala e a pensar em muitos outros que, por motivos diversos, 
não puderam estar aqui hoje. Em particular, estou a pensar em Fernando Caeiros, eleito 
presidente da Câmara Municipal em 1976, cargo para o qual foi sucessivamente eleito 
durantes 32 anos.  

Faço este cumprimento em jeito de homenagem a todas essas mulheres e homens porque se o 
25 de abril de 1974 foi o dia da reposição da liberdade, da reconquista do simples gesto de dizer 
democracia, o poder local democrático legislado na Constituição Portuguesa de abril de 1976, e 
sufragado pela primeira vez universal e livremente nas eleições de dezembro de 1976, foi um 
dos mais importantes baluartes do processo de consolidação da democracia saída da revolução 
dos Cravos. 
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As eleições autárquicas de 12 de dezembro de 1976, faz hoje precisamente 40 anos, foram 
então as mais participadas de toda a nossa história e os seus resultados trouxeram para a vida 
política portuguesa milhares de cidadãos eleitos para os novos órgãos das autarquias locais do 
país, quer nas assembleias de freguesia e juntas de freguesia quer nas assembleias municipais 
e câmaras municipais. 

Homens, mulheres e jovens, assumiram princípios, vestiram a camisola das suas ideologias, 
desfraldaram bandeiras de esperança para vestir de vontade, de dedicação e de coragem o 
tempo de construir um país novo, que então começava, e onde se exigia que todos tivessem as 
mesmas oportunidades.  

Alguns daqueles primeiros autarcas pouco mais sabiam que assinar o seu nome, impedidos que 
foram durante o regime do Estado Novo de ir à escola.  

Raros eram aqueles que tinham conhecimentos em gestão autárquica, porque até aí os lugares 
nas câmaras e freguesias eram para os escolhidos pelo regime sem qualquer consulta séria aos 
cidadãos.  

Poucos eram os que tinham as mínimas noções sobre legislação para poderem decidir em 
conformidade com o tempo de coragem e improviso em que se vivia, numa terra onde estava 
praticamente tudo, mas tudo, por fazer.    

O novo quadro legal que enquadrava as autarquias locais, consagrado na Constituição da 
República que havia sido aprovada pela Assembleia Constituinte de 2 de Abril de 1976, era 
ainda muito recente. E as noções de poder local que vinham do antigo regime não eram exemplo 
para coisa nenhuma.  

Mas, muito rapidamente, os novos autarcas souberam transformar uma realidade amorfa e 
descolorida, numa realidade vestida de esperança chamada Poder Local Democrático: 

• A subserviência ao Poder Central foi substituída pela autonomia e pela independência 
institucional das autarquias locais; 

• O caciquismo e a prepotência dos presidentes de Câmara do antes do 25 de abril foram 
substituídos por um quadro de governação com regras democráticas, onde a última 
palavra é legitimada pelo cidadão através do voto; 

• Os lugares de “faz de conta” dos Vereadores do regime do antigamente, de antes do 25 
de abril de 1974, foram substituídos por uma participação activa e interventiva dos 
cidadãos eleitos para esses lugares, num acto pleno de cidadania. 

Ao mesmo tempo, o Poder Local Democrático reforçava-se institucionalmente sob o olhar atento 
das Assembleias Municipais e de Freguesia, aumentando o envolvimento de mais cidadãos no 
exercício pleno de cidadania no espaço do poder local, e pelo papel fiscalizador que assumia, 
criando-se um maior sentido de responsabilidade em tempo de eleições e, acima de tudo, o fim 
da atitude de impunidade e de indiferença para com o cidadão, tão comum a quem entendia não 
ter de responder pelos seus actos de governação. 

O regime de censura e de opressão que se vivia anteriormente ao 25 de abril de 1974, tão bem 
reflectido na maioria dos lugares nomeados ou votados em eleições fantoche para as câmaras, 
era então substituído por um regime democrático onde era e é possível fazer oposição activa e 
mostrar discordância a quem governava e a quem governa, de forma livre, descomprometida e 
sem medo.  
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Tal como está estabelecido na Constituição Portuguesa, “as autarquias locais, eram agora 
pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de 
interesses próprios das populações respectivas, sob a forma de municípios, freguesias e regiões 
administrativas no continente, com património e finanças próprios”. 

E foi assente nessas premissas legais que ao longo de 40 anos se foi construindo o Poder Local 
Democrático que conhecemos. 

Um poder nascido junto das pessoas, legitimado pelo dia-a-dia de todos os cidadãos, reforçado 
pela proximidade com as pessoas, operando num quadro de intervenção cujo objecto principal é 
a resposta às necessidades mais básicas das populações.  

O Poder Local Democrático foi, e é, diga-se sem qualquer sombra de dúvidas, o espaço maior 
de consolidação do regime democrático, pelo método de fazer política junto das pessoas e sob o 
constante controle das populações que, de quatro em quatro anos, pôde e pode votar para 
demonstrar o seu sentimento relativamente ao trabalho efectuado, devendo, insistentemente, 
questionar a continuidade e a legitimidade das equipas autárquicas sempre que estas não 
respondam às necessidades e aos anseios em si depositadas pelas suas comunidades. 

40 anos depois, a resposta à pergunta básica do quanto foi importante o poder local democrático 
para o nosso país, essa resposta é SIM! 

Foi importantíssimo, e não só no plano operacional, como muito defendem. 

Com o Poder Local Democrático, a democracia é mais real, é mais legítima, mais efectiva e mais 
autêntica. 

Para constatarmos estes factos não temos de andar muito para ter uma resposta concreta e 
cabal, porque os exemplos multiplicam-se à nossa volta, 

Olhemos de forma descomprometida para o nosso concelho. E, sobretudo, todos aqueles que 
nasceram antes de 1976, para que, com o seu olhar objectivo e sem destorcimentos ideológicos 
ou partidários, possam passar o seu testemunho aos mais novos. E, focado esse olhar, falar 

• de como eram as realidades urbanísticas das nossas vilas e aldeias; 
• de como era a vida cultural e desportiva das nossas terras; 
• de como era a estrutura social e económica deste concelho e desta região.  

Não se iludam aqueles que procuram encontrar respostas, mesmo que singelas, vestidas de 
ornamentos desculpabilizantes para quem estava nas Câmaras antes do 25 de abril de 1974. 

A realidade era esta: 
Não havia vida cultural, social, desportiva, económica, emanada do poder local de antigamente! 
Não havia preocupações maiores na área do urbanismo ou na modernização de equipamentos! 

Não havia ruas minimamente decentes por essas aldeias fora, nem na sede de concelho. 
Energia eléctrica era coisa rara e, muito menos, água ao domicílio, rede de esgotos, recolha de 
lixos domésticos com o mínimo de condições.  

Electrificação rural e caminhos rurais? 
Não havia, apenas o que cada um fazia por iniciativa própria e dinheiros seus!   
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A habitação era, na maioria dos casos, má. Grande parte das casas não tinha as mínimas 
condições de habitabilidade e o envolvimento das Câmaras nessa realidade era nulo.  

Os poucos apoios sociais que havia vinham das Casas do Povo e eram ridículos e a política 
de “assistência” aos mais desfavorecidos passava sobretudo pelas instituições “privadas” ditas 
de caridade, ausente que estava o Estado das suas responsabilidades mais básicas. 

Construção de lares de idosos por iniciativa das autarquias locais? 
Nem pensar nisso era permitido, quanto mais executar, naquele tempo do “orgulhosamente sós”. 

Ir a uma biblioteca pública só era possível usando a itinerante da Gulbenkian em algumas 
localidades, disponível na rua e não diariamente.  

A frequência da escola primária para um jovem de 6,7 ou 8 anos não era para todos e era 
precedida, para muitos, de um percurso de 3, 4 e 5 quilómetros a pé. 
E terminada a 4ª classe o acesso a um nível superior era apenas para uma pequena minoria.  

Transportes escolares? Apoios sociais escolares promovidos pela Câmara? 
Nada disso fazia parte das preocupações clientelistas das Câmaras Municipais. 
 
Ginásios, pistas de atletismo, piscinas? 
Raros, muito raros… e quem tinha condições para pôr os filhos a fazer actividade desportiva 
quando, muitos deles começavam a trabalhar aos 14 anos? Sobrava o futebol em campos 
improvisados onde as pedras eram, muitas vezes, maiores que a própria bola de trapos. 

Actividade de lazer e de manutenção física para idosos? Miragens! 

Promoção e valorização do território, valorização do património, dignificação das 
manifestações artísticas e culturais do concelho? 
Só aquelas que promovessem as figuras gradas e fizessem a apologia do regime! 

Apoio ao movimento associativo? 
Só se com o lápis da censura e do cabotinismo atrás da orelha. Resistiam, de forma corajosa 
algumas associações, como a Sociedade 1º de Janeiro ou o Futebol Clube Castrense, aqui em 
Castro Verde. Mas as restantes, ou eram promovidas pelos apoiantes do próprio regime ou 
então eram permanentemente vigiadas, os seus dirigentes perseguidos e muitas vezes 
encerradas. 

As Câmaras Municipais e as Freguesias não tinham serviços nem recursos humanos para dar 
resposta às muitas competências que tinham atribuídas; o pessoal era quase nenhum e a 
filosofia da sua relação com o munícipe ou o freguês assentava sempre numa espécie de 
veneração que muito agradava a quem vestia os cargos. 

Esta era a realidade de antes de 1974 e que as primeiras eleições autárquicas de 12 de 
dezembro de 1976 vieram alterar profundamente!  

De uma forma simples e objectiva, só para tocar ao de leve algumas questões tão comuns e 
naturais aos olhos de hoje, enunciámos aqui áreas objectivas onde o poder local democrático 
soube intervir, provocar, incentivar, fazer, concretizar!  
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Com dificuldades, uns mais do que outros, os autarcas eleitos no poder local democrático 
puseram mãos à obra e transformaram, fizeram infraestruturas e garantiram o seu 
funcionamento, concretizaram sonhos de uma população esfomeada de justiça e de poder ter as 
condições necessárias para ter uma vida com um mínimo de dignidade. 

Em quarenta anos o poder local democrático soube mudar este país.  

Soube rentabilizar recursos. Efectuar obra necessária. Habitação social, apoios sociais, 
instalações para a actividade educativa de qualidade para todos. Construção de equipamentos 
culturais e desportivos e garantir condições financeiras, humanas e técnicas para o seu 
funcionamento. 

E mais do que a panóplia de equipamentos e de estruturas criadas, a descentralização de alguns 
desses serviços e equipamentos aos lugares mais isolados do concelho. Levando fora das sedes 
de concelho o maior número de oferta cujo usufruto apenas era possível nos centros maiores.  

O Poder Local Democrático fez deste país um país mais igualitário, menos centralizado, mais 
solidário, e aquilo que se fez neste concelho de Castro Verde durante os últimos 40 anos é bem 
a prova disso mesmo.  

O Poder Local Democrático fez de Portugal um país melhor! 

Claro que houve abordagens diferentes, fossem elas políticas ou técnicas, que tiveram na sua 
origem os autarcas que governavam as diversas autarquias locais. 

Em primeiro lugar, pelas características pessoais dos seus autarcas. Poe exemplo:  
• a sua recusa (ou não) de benesses do cargo em benefício próprio; 
• a sua entrega (ou não) à defesa intransigente do interesse público; 
• o recurso (ou não) a estratégias populistas e demagógicas na relação com os munícipes; 
• a opção pelo facilitismo (ou não) nos princípios que norteavam a sua acção. 

E depois, porque as prioridades são diferentes de partido para partido, de responsável político 
para responsável político; de estrategas e máquinas partidárias, para estrategas e máquinas 
partidárias. 

Naturalmente, que a realidade que vivemos hoje em Castro Verde, ou em qualquer outro 
concelho por esse país fora, poderia ser diferente, diferentes fossem os seus gestores.  

Mas a democracia pôs nas mãos dos cidadãos a mais extraordinária arma que lhe poderia dar: o 
voto! E tudo aquilo o que é fruto do poder local democrático é o resultado objectivo da 
legitimação dada pelos cidadãos pelo voto. 

Um voto que, quando falamos de Poder Local, é muito mais assertivo, mais reactivo, mais 
eficaz, mais justo. Porque o Poder Local está mais próximo das pessoas. 

Não está a 200 ou 300 quilómetros de distância. Não! Está ali, ao fundo da rua. O encontro entre 
cidadãos e autarcas dá-se todos os dias nos cafés, na bomba de gasolina, no supermercado! 
Falamos com eles. Perguntam-nos quando é que arranja a minha rua? Quando é que chega a 
luz à nossa porta? E os aparelhos de ginástica? Quando é que começam as inscrições para a 
piscina? Qual é o filme desta noite? … 
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As perguntas do cidadão são declarações de princípio que, ao mesmo tempo que questionam, 
actuam como um lembrete activo para a natureza efémera do poder. E essa é uma das mais 
democráticas formas de convivência entre o cidadão e o poder e, sobretudo, com aquele poder 
que gere o nosso dia-a-dia mais imediato. 

O Poder Local Democrático contribuiu, e contribui, de forma inquestionável para a melhoria da 
qualidade de vida das populações, para a realização de profundas transformações sociais, 
culturais e económicas nas comunidades e para a valorização, promoção e protecção do seu 
território. Mas também contribuiu de forma inequívoca para a consolidação das novas 
instituições democráticas. 

E essa é uma das maiores virtudes do Poder Local Democrático que, no assinalar dos seus 40 
anos, não podemos escamotear. Porque o Poder Local Democrático foi, e é: 

• modernização do Estado; 
• reivindicação e oferta de melhores serviços, assim como a garantia da sua 

manutenção; 
• melhores níveis de qualidade de vida para as populações, em particular, do 

interior;  
• fonte de criação de emprego e de clareza nas relações institucionais; 
• gerador de sinergias para a dinamização dos territórios e plataforma de 

aprofundamento da transparência em democracia através da sua discussão e 
avaliação constante. 

Até o crescente distanciamento dos eleitores em relação aos partidos provocou, no poder local 
democrático, novas formas de participação política que serviram e servem de referência à nossa 
democracia. 

Minhas senhoras e meus senhores 

Neste dia em que evocamos os 40 anos do Poder Local Democrático, não podemos esquecer 
que o caminho que temos percorrido só estará verdadeiramente completo para responder 
cabalmente às necessidades reais das populações se se concretizar: 

• O reforço da autonomia das autarquias locais no plano político, 
administrativo e financeiro; 

• A revogação da “Reforma Relvas” e a devolução às populações dos seus 
direitos na decisão sobre a reorganização territorial das freguesias; 

• A participação adequada das autarquias locais nas receitas dos Impostos do 
Estado; 

• O aumento das competências das autarquias locais acompanhado das 
necessárias contrapartidas financeiras; 

• Por fim, mas não menos importante, a Regionalização, com órgãos 
democraticamente eleitos e competências próprias definidas no âmbito de uma 
política de descentralização que permita olhar de forma alargada para os 
territórios e, dessa maneira, gerir as nossas necessidades criando uma escala 
economicamente eficaz para poupar recursos e multiplicar resultados que 
tragam mais qualidade de vida para os nossos cidadãos. 

E, como está sobejamente demonstrado, não é pelo facto de a nossa Constituição prever o 
processo de regionalização que chegaremos lá. Caso contrário, 40 anos depois, já este estaria 
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terminado. É continuando a lutar por essa realidade que só a ausência de lucidez de quem vem 
ocupando as cadeiras do Poder Central desde há 40 anos não permitiu que se concretizasse. 

Mas essa é uma batalha que o Poder Local Democrático tem que continuar a travar. E tem que 
fazê-lo porque, ao contrário do que muitos afirmam, não está tudo feito. 

A realidade urbana, social e cultural de hoje, não é a mesma. O território está muito mudado, 
para melhor, mas muitas das infra-estruturas criadas há 20, 30 ou 40 anos têm de ser renovadas 
e reforçadas, resultado tanto da sua natural deterioração como das transformações tecnológicas 
a que todos os dias vimos assistindo. As exigências de hoje também são outras assim como a 
natureza das necessidades objectivamente sentidas pelas pessoas. 

O trabalho do Poder Local nunca acaba e as populações devem exigir a sua eficácia, a sua 
operacionalidade na resposta às necessidades e a sua contextualização num mundo global onde 
a defesa do ambiente, a saúde pública e a qualidade de vida estão na ordem do dia. 

Mas, assim como há 40 anos, o Poder Local Democrático saberá responder às necessidades 
das suas populações na certeza de que é um parceiro indispensável para a construção de um 
país mais justo, mais equitativo e mais solidário.  

Termino deixando o mais profundo agradecimento a todos aqueles que têm contribuído para que 
o poder local democrático seja a voz de todos os cidadãos e uma das mais altas bandeiras da 
Democracia Portuguesa. 

VIVA O PODER LOCAL DEMOCRÁTICO! 

Por fim, agradeceu a Srª. Presidente da Assembleia os contributos das intervenções dos Srs. 
Deputados Municipais e do Sr. Presidente da Câmara, assim como a presença de todos na 
evocação dos 40 anos do Poder Local Democrático, convidando os mesmos a participar num 
beberete, e deu por encerrada esta sessão evocativa. 

• ENCERRAMENTO: 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº. 2 do artigo 57º. da 
Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


